Wervende email gastdocenten:
Tip: het werkt goed om een quote/oproep op te nemen vanuit de CEO
[Aanhef]
De Week van het geld is dé nationale projectweek over geld en risico’s voor het
basisonderwijs. En wij doen daaraan mee! Tijdens de Week van het geld -12 tot en met 16
maart 2018- verzorgen medewerkers van verzekeraars en andere organisaties in de financiële
sector gastlessen. Dat lijkt nog ver weg, maar om scholen niet op het laatste moment te
overvallen met de Week van het geld starten we nu al met de werving. Op die manier kunnen
basisscholen er nu alvast rekening mee houden in het drukke schooljaar.
Wil je je ook inzetten tijdens de Week van het geld? Meld je dan direct bij mij aan!
Waarom doen we mee?
Financiële educatie is belangrijk. Niet alleen leren omgaan met geld behoort hiertoe, maar ook
leren omgaan met risico’s en de financiële gevolgen ervan. Met het geven van een gastles leer
je basisschoolleerlingen op een leuke manier om te gaan met deze onderwerpen en leren ze
zelfstandig, kritisch nadenken over risico’s.
Hoe werkt het?
De les begint met 20 a 30 minuten theorie waarin je leerlingen uitlegt wat een risico is, de kans
daarop en de financiële gevolgen. Vervolgens speel je het spannende, digitale spel Fix je Risk
waarin ze de zojuist geleerde kennis meteen kunnen toepassen. Wat kan er bijvoorbeeld
allemaal gebeuren tijdens een schoolkamp? En wat wil je wel of niet verzekeren?
De les duurt ongeveer een uur en is geschikt voor kinderen van de groepen 7 en 8. Op de
website is de uitgewerkte lesbrief te vinden en de instructievideo voor het spelen van het spel.
Ook meedoen? Dat kan!
Enthousiast? Meld je dan gelijk aan! Maak nu alvast ruimte in je agenda in week van 12 t/m
16 maart en stuur een mail naar [email].
Hartelijke groet,
[naam contactpersoon]

Week van het geld
De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken waarvan het Verbond van
Verzekeraars partner is. Koningin Máxima is erevoorzitter van Wijzer in geldzaken

2014-00057509/JGROE2

